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Wirtualnemedia.pl
17 maja 2021 r.

Branża telewizyjna o fuzji WarnerMedia i Discovery: Streamingowa wojna dotrze do nas już jesienią
Autor: Adrian Gąbka

Zdaniem menadżerów z branży telewizyjnej zapowiedziana ostatnio fuzja WarnerMedia i Discovery może wpłynąć także na
zmiany na polskim rynku.

Spodziewają się oni, że w jej wyniku może dość do połączenia platform streamingowych takich jak Player, HBO Go, HBO
Max czy Discovery+, gdyż po połączeniu będą one działać w ramach jednego koncernu. Zmiana ta nie nastąpi jednak od
razu, gdyż prawa sprzedawane telewizjom i innym platformom muszą wcześniej wrócić do oryginalnego właściciela.
Oczekują oni także, że fuzja WarnerMedia z Discovery wzmocni programowo TVN Grupę Discovery.

Parkiet
19 maja 2021 r.

Iliad szuka oszczędności i gotówki
Autor: ZIU

Grupa Iliad poinformowała o wynikach P4, operatora sieci mobilnej Play, w I kwartale 2021 roku. Przychody P4 wyniosły
1,8 mld zł (+3,6% r/r). Baza aktywnych abonentów usług mobilnych wzrosła w ciągu kwartału o 1 tys. do 8,932 mln, a
łączna liczba obsługiwanych kart SIM zmniejszyła się o 29 tys. k/k do 15,373 mln. Średni przychód od użytkownika usług
mobilnych (ARPU) wyniósł 27,1 zł (+2,3% r/r).

Liczba usług płatnej telewizji wyniosła 149 tys. (+31 tys. k/k), a z usług stacjonarnego internetu korzystało 13 tys.
abonentów (+6 tys. k/k).

Iliad zakłada dla P4 osiągnięcie wzrostu wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.
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Dziennik Gazeta 
Prawna
20 maja 2021 r.

Wiosna smartfonów
Autor: Elżbieta Rutkowska

Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej spodziewają się rozwoju rynku smartfonów w Polsce wraz z rozwojem sieci 5G.
Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł wzrost sprzedaży smartfonów na całym świecie o 27% r/r (wg danych firmy
analitycznej Canalys). W Polsce także rosła popularność czołowych marek smartfonów, przy czym zaobserwowano wzrost
zainteresowania urządzeniami ze średniej półki (w cenie ok. 1000 zł) kosztem modeli najtańszych.

Na tempo rozwoju polskiego rynku smartfonów może wpłynąć wprowadzenie opłaty reprograficznej.

Przedstawione niedawno przez resort kultury projekty zmian w prawie zakładają rozszerzenie listy urządzeń podlegających
takiej opłacie, wynoszącej od 2% do 4% wartości urządzenia. Powyższa lista nie obejmuje w chwili obecnej smartfonów.

W uzasadnieniu zmian ministerstwo wskazało, że w większości krajów europejskich smartfony są objęte opłatą
reprograficzną. Równocześnie resort wskazał, że „zagadnienie objęcia smartfonów opłatą jest społecznie szczególnie
wrażliwe”. Dlatego propozycja dotycząca smartfonów zostanie przedstawiona po przeanalizowaniu opinii społecznych
przeprowadzonych w ramach konsultacji publicznych, które potrwają do 2 czerwca br.

Wydarzenia.interia.pl
21 maja 2021 r.

Arena Gdańsk. Polsat i Plus sponsorami tytularnymi stadionu

Polsat i Plus - dwie kluczowe marki Grupy Polsat znajdą się w nazwie stadionu w Gdańsku. Dzięki zawartej umowie, stadion
w Gdańsku będzie nosił nazwę Polsat Plus Arena Gdańsk. Umowa została zawarta na 6 lat.

"Jesteśmy polską firmą i obecność naszych dwóch głównych marek Polsatu i Plusa w nazwie pięknego, bursztynowego
Stadionu Gdańsk, rozpoznawalnego w całej Polsce, jest świetnym sposobem na ich promocję. Nasza oferta to najlepsza
rozrywka i możliwości dostępu do niej w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu - zapewniamy usługi i
produkty dla każdego i wszędzie. I Stadion Gdańsk świetnie wpisuje się w naszą strategię zapewnienia milionom widzów i
klientów najlepszych treści, usług i produktów - łącząc możliwość doświadczania sportu, muzyki czy wielkich wydarzeń na
żywo na stadionie, jak i w internecie czy telewizji" - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i
Polkomtelu, operatora sieci Plus.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-05-17 29,24 28,76 28,82 - 0,62 6,55

2021-05-18 29,12 28,76 28,92 0,35 8,75

2021-05-19 29,02 28,74 28,90 - 0,07 9,67

2021-05-20 29,80 28,72 29,68 2,70 16,99

2021-05-21 29,66 29,18 29,30 - 1,28 6,76
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4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


